


• ออกแบบให้้รัับวิิวิได้้เต็็มที่่� กรัอบบาน ดู้เบา สบาย ไม่ห้นาเที่อะที่ะ

• ป้้องกันป้ัญห้าน้ำรัั�วิซึึมด้้วิยการัออกแบบลิิขสิที่ธิ์ิ� ORM 

• ป้ลิอด้ภััยจากการังัด้แงะ เพรัาะม่รัะบบป้้องกันการัยกห้รัือสะเด้าะบาน

• บานแน่น ไม่กรัะพือ ไม่มเ่ส่ยงห้วิ่ด้ลิม แม้เจอลิมพายุ

• ตั็ด้ป้รัะกอบง่ายกวิ่า ไม่ต็้องบากเฟรัม/รัางข้าง ช่่วิยให้้งานเข้ามุมสวิยงาม 

• กรัอบบานสมมาต็รั ดู้สมส่วิน เพรัาะห้น้าต็ัด้น้อย



โออาร์์เอ็ม คืือ ระบบประตููหน้้าตู่างอลููมิิเนี้ยมิชุุดพััฒน้าทีี่�ผ่่าน้ 
การที่ดสอบประสิที่ธิิภาพัเทีี่ยบตูามิมิาตูรฐาน้ มิอก 744-2563  
ระดับ 5 (ระดับสูงสุด) เป็น้รายแรกใน้ประเที่ศไที่ย ป้องกัน้น้้ำรั�ว,  
ลูมิรั�ว, การโก่งตูัวของวงกบจากแรงลูมิ, ที่น้ตู่อแรงดัน้น้้ำ (300 Pa) 
แลูะที่น้แรงพัายุได้ระดับไตู้ฝุุ่�น้หรือเฮอริเคืน้ (ระดับสูงสุดของ มิอก.)  
สามิารถประกอบประตูู-หน้้าตู่างได้หลูายแบบ อาที่ิ บาน้เลูื�อน้ บาน้เปิด 
บาน้กระทีุ่ง้ บาน้ตูาย บาน้สวงิ บาน้เฟี้้�ยมิ แลูะผ่นั้งกระจกเคือรเ์ที่น้วอลูลู์ 

โออาร์์เอ็ม ถูกออกแบบให้มิีจุดเด่น้เหน้ือระบบประตููหน้้าตู่างไที่ยที่ั�วไป 
โดยผ่่าน้การพััฒน้ามิาจากระบบที่ี�ใชุ้ใน้ตูึกสูง มิีกระบวน้การผ่ลูิตูเส้น้
ที่ี�ที่ัน้สมิัย ผ่่าน้การรับรอง มิอก.แลูะ ISO จึงมัิ�น้ใจได้ใน้คุืณภาพัแลูะ
มิาตูรฐาน้ระดับสากลู เหมิาะสำหรับบ้าน้พัักอาศัย ออฟี้ฟิี้ศสำนั้กงาน้ 
งาน้ราชุการ งาน้โคืรงการทัี่ง้แน้วราบ-แน้วสงู สามิารถหาซ้ืื้อได้ผ่า่น้ผู้่รับ
เหมิา ชุ่างอลููมิิเน้ียมิ หรือตูัวแที่น้จำหน่้ายใกลู้บ้าน้ที่ั�วไที่ย

 กัน้น้้ำ เสียง ลูมิรั�ว ชุิ้น้ส่วน้น้้อย 
 กัน้จิง้จก กัน้แมิลูง ตูัดประกอบง่าย
 ปลูอดภัยจากการงัดแงะด้วยระบบล็ูอคื ปลูอดสารก่อมิะเร็ง
 บาน้ไมิ่กระพัือ แข็งแรง ที่น้ที่าน้

สิน้คื้า ORM  ผ่ลูิตูโดย บ.ไที่ยเมิ็ที่ที่อลู อลููมิิเน้ียมิ จ�ากัด 
โรงงาน้ผู่้ผ่ลิูตูอลููมิิเน้ียมิชุั้น้น้�า ผ่่าน้มิาตูรฐาน้ระดับสากลู

ผ่ลูิตูตูามิมิาตูรฐาน้ประเที่ศสหรัฐอเมิริกา (AAMA : American Architectural Manufacturers Association)

สีีขาวนม
MILKY WHITE

สีีดำ
SPACE BLACK

สีีเทา
SAHARA GRAY

Standard Colours /  สีีมาตร์ฐานในการ์ผลิิต
สีใน้ภาพัอาจแตูกตู่างจากของจริงเน้ื�องจากกระบวน้การพัิมิพั์

Tested Product
TIS 744-2020
มอก 744-2563



ร์ะบบบานเลิ่�อน  / Slide System

บาน้เลูื�อน้เป็น้หน้ึ�งใน้ประเภที่ประตูู หน้้าตู่างทีี่�น้ิยมิใชุ้ ด้วยคืุณสมิบัตู ิ
ที่ี�ชุ่วยประหยัดพัื้น้ที่ี� จึงเพัิ�มิพัื้น้ที่ี�ใชุ้สอยให้ตูัวบ้าน้ แลูะสะดวกตู่อการ
ใชุ้งาน้ 

บาน้เลูื�อน้โออาร์เอ็มิ แบ่งออกเป็น้ “รุ่น้เอเชุีย” ซื้ึ�งถูกพััฒน้าให้มีิ
ประสิที่ธิิภาพัเหน้ือระบบไที่ย (ชุุดที่้องตูลูาด) แลูะ “ระบบยูโร” ซื้ึ�งมิีจุด
เด่น้ที่ี�การเพัิ�มิบาน้ (ตู่อราง) ได้ไมิ่จำกัดสำหรับบาน้ขน้าดใหญ่่พิัเศษ

คุุณสีมบัติบานเลิ่�อน ORM ( โออาร์์เอ็ม )
• ออกแบบให้รับวิวได้เต็ูมิที่ี� กรอบบาน้ ดูเบา สบาย ไม่ิหน้าเที่อะที่ะ

• ป้องกัน้ปัญ่หาน้้ำรั�วซื้ึมิด้วยการออกแบบลูิขสิที่ธิิ� ORM 

• ปลูอดภยัจากการงดัแงะ เพัราะมิรีะบบปอ้งกนั้การยกหรอืสะเดาะบาน้

• บาน้แน้่น้ ไมิ่กระพัือ ไมิ่มิีเสียงหวีดลูมิ แมิ้เจอลูมิพัายุ

• ตูัดประกอบง่ายกว่า ไมิ่ตู้องบากเฟี้รมิ/รางข้าง 
 ชุ่วยให้งาน้เข้ามิุมิสวยงามิ 

• กรอบบาน้สมิส่วน้ เพัราะหน้้าตัูดน้้อย เสาขวางบน้-ลู่างตูัวเดียวกัน้

• ปลูอดภัย บาน้ไมิ่ตูกจากราง 100% โดยไมิ่ตู้องใส่ฉากกัน้ตูก 

• รองรับระบบลู็อคืจุดเดียวแลูะลู็อคืหลูายจุด (มิัลูติูพั๊อยที่์ล็ูอคื) 

• บาน้สูง สามิารถเตูิมิเสาดามิเพัิ�มิคืวามิแข็งแรงได้

แบบบานเลิ่�อน 
บาน้เลูื�อน้

บาน้เลูื�อน้สลูับ

บาน้เลูื�อน้ลูากจูง

บาน้เลูื�อน้ชุ่องแสงบน้

บาน้เลูื�อน้ชุ่องแสงลู่าง

บาน้เลูื�อน้แบ่ง 4 ชุ่องแสงบน้

บาน้เลูื�อน้แบง่  4



บานเลิ่�อนร์ุ�นเอเชีีย
เป็น้บาน้เลูื�อน้ที่ี�ถูกพััฒน้าให้มิีคืุณสมิบัตูิเหน้ือระบบไที่ยหรือ
ชุุดที่้องตูลูาดที่ั�วไป ด้วยการออกแบบที่ี�สร้างผ่น้ังก้ัน้น้้ำที่ี�
สูงกว่ารางที่ั�วไปเท่ี่าตัูว เพัื�อให้เหมิาะสมิกับสภาพัภูมิิอากาศ 
ใน้ประเที่ศไที่ย ที่ี�มิฝีุ่น้ตูกบ่อย แลูะยงัชุ่วยป้องกนั้สิ�งแปลูกปลูอมิ 
เชุ่น้ ฝุุ่�น้ลูะออง จิ้งจก แมิลูง อย่างมิีประสิที่ธิิภาพั
•ม่ขนาด้เฟรัมกว้ิาง 2 ขนาด้ คืือ 9 ซึม. แลิะ 4 นิ้วิ 
 เพื� อการั ติ็ด้ต็ั้ ง กับ วัิส ดุ้ผ นั งที่่� ห้ลิากห้ลิาย  อา ทิี่  
 อิฐมอญ พรั่แคืส อิฐมวิลิเบา
•รัองรัับกรัะจกได้้สูงสุด้ 8 มม.
•กรัอบบาน (เสากุญแจ) ม่ 2 ขนาด้ ขนาด้ 53 ซึม. 
 แลิะ 65 ซึม. สำห้รัับป้รัับใช่้ต็ามขนาด้บาน
•ม่รัะบบ เสรัิมคืวิามแข็งแรัง (stiffener) สำห้รัับ
 บานสูงพิเศษ

ภาพหน้าตัดบานเลิ่�อนร์ุ�นเอเชีีย

บานเลิ่�อนร์ุ�นยูโร์
เราน้ำเที่คืโน้โลูยีจากยุโรปมิาปรับใชุ้ โดยออกแบบระบบ
ระบายน้้ำด้วยถาดรับน้้ำขน้าดใหญ่่เพัื�อป้องกัน้ปัญ่หาน้ำ้รั�วซื้มึิ 
แลูะตูอบโจที่ย์ผู่้ทีี่�ชุื�น้ชุอบวิวแบบพัาโน้รามิาด้วยจุดเด่น้ที่ี�
สามิารถตู่อบาน้ได้ไมิ่จำกัดจากการเพิั�มิราง จึงเหมิาะกับการ
ที่ำบาน้ขน้าดกว้างพิัเศษ กรอบบาน้สามิารถประกอบเข้ามุิมิได้  
45 องศา ชุ่วยให้กรอบที่ั้ง 4 ด้าน้มิีคืวามิสมิมิาตูร สวยงามิ
•ม่ขนาด้เฟรัม 3 ขนาด้ คืือ 9 ซึม. (2 รัาง ), 4 นิว้ิ (3 รัาง) 
 แลิะ 6.5 ซึม. (2 รัาง)
•รัองรัับกรัะจกได้้สูงสดุ้  22 มม.
•เพิ�มจ�านวินรัางได้้ไม่จ�ากัด้

ภาพหน้าตัดบานเล่ิ�อนร์ุ�นยูโร์

9 cm.

4 inch

ลิ้อเลิื�อน
ช่่วิยให้้เป้ิด้/ปิ้ด้ง่าย

รัะบบเฟรัมห้น่บรัาง

พื้นที่่�รัับน้ำฝน

รัางมุ้งลิวิด้ให้ญ่

ร่ัองกรัะจก
ใส่ได้้ถึึง 8 mm.

แลิะขนาด้ 90 mm., 65 mm.

แลิะขนาด้ 4 inch

ด้้านในบ้าน

ด้้านในบ้าน

ภัายนอกบ้าน

ภัายนอกบ้าน





ร์ะบบบานเปิิด / บานกร์ะทุ้ง 

ชุุดบาน้เปิด สามิารถตูิดตูัง้ให้เป็น้บาน้เปิดเดี�ยวหรือบาน้เปิดคืู ่
(French window) โดยหน้้าตู่างบาน้เปิดสามิารถรับลูมิได้ด ี
ใน้ห้องที่ี�มิีลูมิพััดเข้าด้าน้ข้าง หรือตูิดตูั้งเป็น้บาน้กระทีุ่้ง มิักตูิดตูั้ง 
ใน้ห้องน้้ำ หรือโถงที่างเดิน้บริเวณบัน้ได โดยที่ั้งบาน้เปิดแลูะบาน้
กระทีุ่้ง น้ิยมิตูิดตูั้งร่วมิกับชุ่องแสงเพัื�อคืวามิสวยงามิ 

คุุณสีมบัติร์ะบบบานเปิิด / บานกร์ะทุ้ง ORM ( โออาร์์เอ็ม )
• มิีขน้าดคืวามิกว้างเฟี้รมิ 2 ขน้าด คืือ 9 ซื้มิ แลูะ 4 น้ิว้

• รองรับกระจกได้สูงสุด 15 มิมิ.

• กรอบบาน้มิี 2 ขน้าด สำหรับปรับใชุ้กับบาน้ขน้าดใหญ่่

 หรือเลู็ก เพัื�อคืวามิแข็งแรงทีี่�เหมิาะสมิ

• สวยงามิ ที่ัน้สมิัย ชุ่วยให้บาน้ดูโปร่ง ไมิ่เที่อะที่ะ รับวิวได้เตู็มิที่ี�

• มิีฉากกัน้ฝุ่น้ อีกระดับของการป้องกัน้ ชุ่วยป้องกัน้ปัญ่หาน้้ำรั�วซื้ึมิ 

 จากผ่น้ัง หรือ รอยตู่อบาน้

• บาน้กระทีุ่้งรองรับระบบลู็อคืหลูายจุด (มิัลูตูิพั๊อยที่์ล็ูอคื)

• ตู่อบาน้กับชุ่องแสงได้รอบบาน้ โดยไมิ่ตู้องเพัิ�มิกรอบบาน้

 ให้หน้า บดบังวิว

• ออกแบบให้มิีผ่น้ังกัน้น้้ำ ลูดการพัึ�งพัาซื้ิลูิโคืน้

• รองรบัการที่ำบาน้ขน้าดใหญ่ไ่ด ้ดว้ยฝุ่าตูบกนั้กลูอ่งงา้ง ที่ี�ถกูพัฒัน้า 

 ให้การประกอบบาน้มิีคืวามิแข็งแรงกว่าชุุดที่้องตูลูาดที่ั�วไป

แบบบานเปิิด

แบบบานกร์ะทุ้ง

บาน้เปิดเดี�ยว

บาน้กระทีุ่ง้ บาน้กระทีุ่้งคืู่+ชุ่องแสงบน้

บาน้กระทีุ่ง้คืู่+ชุ่องแสงบน้-ลู่าง

บาน้กระทีุ่้งบน้+ชุ่องแสงลู่าง

บาน้กระทีุ่้งบน้-ลู่าง

บาน้เปิดกลูาง

บาน้เปิดคืู่แบบมีิเสากลูาง+บาน้ฟี้ิก

บาน้เปิดคืู่แบบมิีเสากลูาง





ร์ะบบบานชี�องแสีง
กร์ะจกติดตาย (บาน Fix)

หน้้าตู่างบาน้ตูาย เหมิาะสำหรับที่ำเป็น้ชุ่องแสง หรือตูิดตูั้งแที่น้ผ่นั้ง
ด้าน้ใดด้าน้หน้ึ�งเพัื�อให้บ้าน้ดูกว้างขวาง สวยงามิ ข้อดีของบาน้ตูาย
หรือชุ่องแสง คืือไมิ่มิีอุปกรณ์เสริมิเหมิือน้หน้้าตู่างชุน้ิดอื�น้ๆ จึงไมิ่ตู้อง
ซื้่อมิบำรุงบ่อย หรือ ผ่สมิชุ่องแสงกับชุน้ิดบาน้อื�น้ๆได้อย่างอิสระตูามิ
คืวามิเหมิาะสมิ เชุ่น้ ชุ่องแสงข้างๆประตูทูี่างเข้าบ้าน้ หรือ ชุ่องแสงด้าน้
ลู่างบาน้เลูื�อน้ เป็น้ตู้น้

คุุณสีมบัติร์ะบบชี�องแสีง / กร์ะจกติดตาย ORM ( โออาร์์เอ็ม )
• มิีขน้าดเฟี้รมิกว้าง 2 ขน้าด คืือ 9 ซื้มิ. แลูะ 4 น้ิ้ว เพัื�อการตูิดตูั้งกับ 
 วัสดุผ่น้ังที่ี�หลูากหลูาย อาที่ิ อิฐมิอญ่ พัรีแคืส อิฐมิวลูเบา

• รองรับกระจกได้สูงสุด 15 มิมิ.

• ระบบถูกออกแบบให้กรอบบาน้มิีดีไซื้น้์สลูิมิ ไมิ่หน้าเที่อะที่ะ แม้ิตูิดตูั้ง 

 ร่วมิกับหน้้าตู่างบาน้อื�น้ๆ 

• ได้พัื้น้ที่ี�กระจกกว้างกว่า รับวิวได้เตู็มิที่ี� ให้คืวามิรู้สึกโปร่ง โลู่ง สบาย  

 ไมิ่อึดอัด

• ออกแบบให้มิีผ่น้ังกัน้น้้ำ ลูดการพัึ�งพัาซื้ิลูิโคืน้

• รองรบัการที่ำบาน้ขน้าดใหญ่ไ่ด ้ดว้ยฝุ่าตูบกนั้กลูอ่งงา้ง ที่ี�ถกูพัฒัน้า 

 ให้การประกอบบาน้มิีคืวามิแข็งแรงกว่าชุุดที่้องตูลูาดที่ั�วไป





ร์ะบบปิร์ะตูบานสีวิิง / บานแขวิน

ประตููบาน้สวิง เหมิาะสำหรับพัื้น้ที่ี�ที่ี�มิีคืน้เดิน้เข้าออกบ่อยๆ เพัราะ
เปิด-ปิดง่าย เชุ่น้ ออฟี้ฟี้ิศ ร้าน้คื้า ร้าน้อาหาร สถาน้ที่ี�ราชุการ ฯลูฯ 
ส่วน้บาน้แขวน้ เหมิาะสำหรับกั้น้ห้องภายใน้บ้าน้ เชุ่น้ ห้องคืรัว 
ห้องน้ั�งเลู่น้ ที่ั้งบาน้สวิงแลูะบาน้แขวน้ เหมิาะกับการใชุ้งาน้ภายใน้ หรือ
ตูิดตูั้งบริเวณภายน้อกที่ี�มิีกัน้สาด เพัราะคุืณสมิบัติูการกัน้น้้ำอาจไม่ิ
เที่ียบเที่่าบาน้เปิดแลูะเลูื�อน้

คุุณสีมบัติร์ะบบปิร์ะตูบานสีวิิง / บานแขวิน ORM ( โออาร์์เอ็ม )
• ขน้าดเฟี้รมิ 9 ซื้มิ.

• รองรับกระจกได้สูงสุด 10 มิมิ.

• ตูัวบาน้ประตููใชุ้เส้น้เดียวรอบตูัว ตัูดประกอบเข้ามิุมิ 45 องศา  

 หรือ 90 องศาก็ได้

• ป้องกัน้สิ�งแปลูกปลูอมิ เชุ่น้ ฝุุ่�น้ลูะออง จิ้งจก แมิลูง เพัราะสามิารถ 

 ใส่สักหลูาดได้รอบบาน้





ร์ะบบบานเฟี้้�ยม

ประตููบาน้เฟี้้�ยมิ มิีฟี้ังก์ชุัน้ที่ี�สามิารถพัับเก็บบาน้ได้จน้สุด จึงเปิดรับวิว
ได้เตู็มิที่ี� ชุ่วยให้บ้าน้ดูกว้าง รองรับการใชุ้งาน้ที่ี�หลูากหลูาย สามิารถ
ตูิดตูั้งเพัื�อเป็น้ประตูู-เข้าออก หรือกั้น้พัื้น้ที่ี�ระหว่างห้อง ประยุกตู์เข้า
กับการออกแบบได้หลูายสไตูลู์ ดีไซื้น้์สวยงามิที่ัน้สมิัย แข็งแรง

คุุณสีมบัติบานเฟี้้�ยม ORM ( โออาร์์เอ็ม )
• ขน้าดเฟี้รมิ 9 ซื้มิ.

• รองรับกระจกได้สูงสุด 10 มิมิ.

• แข็งแรงกว่า ด้วยเที่คืโน้โลูยี Double Volume (รางบน้ระบบที่่อคืู่)  

 สำหรับบาน้ขน้าดสูง หรือ กว้าง มิั�น้ใจได้ใน้คืวามิปลูอดภัย

• รองรับระบบลู็อคืหลูายจุด (มิัลูตูิพั๊อยที่์ลู็อคื) แบบ Non Groove 

• ออกแบบระบบให้ประกอบ-ตูิดตูัง้ง่าย (ใส่กระจกได้ที่ัง้ 2 ด้าน้)  

 ประหยัดเวลูา สะดวกรวดเร็ว

• คืวามิกว้างแตู่ลูะบาน้ย่อย (panel) ไมิ่คืวรเกิน้ 0.75 เมิตูร

แบบบานเฟี้้�ยม





ชีุดปิร์ะตูบานเปิิด (ร์ะบบวิงกบไม้)

ประตููบาน้เปิดอลููมิิเน้ียมิ (วงกบไมิ้)  ที่ำได้ที่ั้งบาน้เปิดเดี�ยว แลูะบาน้
เปิดคืู ่มิคีืวามิแขง็แรง สวยงามิ เหมิาะสำหรับที่ำเป็น้ประตูหูน้้าบ้าน้  
หลัูงบ้าน้ หรือประตููออฟี้ฟี้ิศ สามิารถประยุกตู์ใชุ้หน้้าตูัดใน้การ
ออกแบบตูัวบาน้ได้อย่างหลูากหลูายตูามิคืวามิตู้องการ

คุุณสีมบัติบานเฟี้้�ยม ORM ( โออาร์์เอ็ม )
• ขน้าดเฟี้รมิ 9 ซื้มิ.

• รองรับกระจกได้สูงสุด 10 มิมิ.

• มิีวงกบบังใบ รอบบาน้ ป้องกัน้สิ�งแปลูกปลูอมิ เชุ่น้ จิ้งจก แมิลูง  

 ฝุุ่�น้ลูะออง

• สวยงามิ ตูวับาน้มิคีืวามิสมิมิาตูร (ใชุก้รอบบาน้เสน้้เดยีว) ตูดัประกอบ 

 เข้ามิุมิ 45 องศา หรือ 90 องศาก็ได้

• กัน้น้้ำ กัน้แสงลูอดผ่่าน้ด้วยระบบบังใบสำหรับบาน้เปิดคืู่

• รองรับระบบลู็อคืหลูายจุด (มิัลูตูิพั๊อยที่์ลู็อคื)

• ใชุ้ได้ที่ั้งบาน้พัับธิรรมิดาทีี่�ใชุ้กับประตููไมิ้ แลูะบาน้พัับพัิเศษที่ี�ใชุ้

 กับประตููอลููมิิเน้ียมิ



ร์ะบบผนังกร์ะจกเคุอร์์เทนวิอลิลิ์ (Curtainwall)
ร์ะบบ Stick Wall (สีติ�กวิอลิลิ์)

ชุุดอลููมิิเน้ียมิเคือร์เที่น้วอลูลู์ เป็น้ชุุดหน้้าตู่างหลูายชุ่อง เหมิาะสำหรับ
อาคืารสูงหรือห้องที่ี�ตู้องการคืวามิโลู่ง โปร่ง ชุ่วยให้มิองเห็น้วิวจาก
ภายน้อกชุัดเจน้ ประยุกต์ูการใชุ้งาน้ได้หลูากหลูาย อาที่ิ ผ่น้ังอาคืาร 
ห้องโถง โถงบัน้ได หรือห้องกระจกภายใน้สวน้ ชุุดอลููมิิเนี้ยมิ 
เคือร์เที่น้วอลูลู์สามิารถที่ำหน้้าที่ี�เป็น้ผ่น้ังได้ เพัราะถูกออกแบบ 
ให้มิีคืวามิแข็งแรง รับน้้ำหน้ักได้ดีกว่าบาน้ตูายที่ั�วไป เหมิาะสำหรับ
ที่ำบาน้ชุ่องแสงขน้าดใหญ่่ กว่าบาน้ตูายที่ั�วไป (floor to ceiling) 
ทีี่�สูงโปร่ง 

คุุณสีมบัติร์ะบบผนังกร์ะจกเคุอร์์เทนวิอลิลิ์ 
แลิะร์ะบบสีติ�กวิอลิลิ์ ORM ( โออาร์์เอ็ม )
• เหมิาะสำหรับตูิดตูั้งกับผ่นั้งกระจกขน้าดใหญ่่หรือหลัูงคืากระจก

• ผ่่าน้การคืำน้วณให้รับแรงลูมิได้อย่างมิีประสิที่ธิิภาพั 

• มิีคืวามิแข็งแรงเที่่ากับชุุดที่้องตูลูาดแตู่น้้ำหน้ักเบากว่า มิั�น้ใจ

 ได้ใน้คืวามิปลูอดภัย

• เที่คืโน้โลูยี Sleeve Transom 

 (ตูิดตูั้งเสา Mullion ก่อน้การใส่ Transom โดยไมิ่ตู้องใชุ้ฉากข้อตู่อ  

 เพัราะยึดด้วยระบบปลูอกข้อตู่อตูัวน้อน้)



PROJECT REFFERENCE 
ที่ี�เลูือกใชุ้ ORM : โคืรงการ Clubhouse สาริน้ลูิฟี้วิ�ง

PROJECT REFFERENCE 
ที่ี�เลูือกใชุ้ ORM : โคืรงการ Prime Square



PROJECT REFFERENCE 
ที่ี�เลูือกใชุ้ ORM : Chewathai Residence Thonglor

PROJECT REFFERENCE 
ที่ี�เลูือกใชุ้ ORM : โคืรงการ เซ็ื้น้ที่รัลู ศรีราชุา



PROJECT REFFERENCE 
ที่ี�เลูือกใชุ้ ORM : VT แหน้มิเน้ือง

PROJECT REFFERENCE 
ที่ี�เลูือกใชุ้ ORM : โคืรงการ กาญ่จน้์กน้ก เชุียงใหมิ่



บริษัท อลูมิเนียม โออาร�เอ็ม (ไทยแลนด�) จำกัด

สำนักงานใหญ� :

9/12 ม.6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต�อฝ�ายขาย        096-7658363, 096-7658364

www.ormwindow.com

@ormwindow

aluorm

ALUMINIUM ORM
เทคนิคการตัดประกอบ@ORMWINDOW

สำหรับช�างอลูมิเนียม
ของ ORM

สำหรับเจ�าของบ�าน
หาช�าง ORM


